


Prepare para se surpreender. 

Você vai viver em um lugar onde a qualidade de vida fará parte do seu 

dia a dia.

Projetado nos mínimos detalhes, o Verdant Valley Residence traz o 

conforto, lazer, tranquilidade e segurança que você sempre sonhou.

É o primeiro lançamento do Grand Club Verdant, um projeto com 

residenciais e um clube único, com mais de 19 mil m² distribuídos em 

seis grandes áreas de lazer que irão proporcionar diferentes experiências 

para você e toda sua família. Além de uma vista inigualável para o verde 

exuberante de uma área in natura de quase 195 mil m². Tudo isso, a 

poucos passos da sua casa.

Você contará também com infraestrutura completa de comércios e 

serviços da região.

Bem-vindo ao Verdant Valley Residence, onde tudo foi pensado para  

você aproveitar os melhores momentos da sua vida.

BEM-VINDO AO 10 LANÇAMENTO
DO GRAND CLUB VERDANT.
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Fachada
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Acesso e Boulevard de Pedestres

COM SUÍTE
QUARTOS
2 E 3 
APARTAMENTOS DE
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O SEU LUGAR PARA VIVER 

VAI SER TAMBÉM O LUGAR 

DA TRANQUILIDADE.

Além de conforto, aqui não 
poderiam faltar segurança e 
tranquilidade. No Verdant Valley 
Residence todas as famílias irão 
circular tranquilas no boulevard 
de pedestres. Seus filhos 
poderão brincar e correr com 
toda segurança nesse espaço de 
lazer e convivência.
Você viverá em um lugar com 
mais espaço para a alegria e 
menos para a preocupação.

Boulevard de Pedestres
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Praça de Convivência

Com um clube planejado e separado dos residenciais, toda a agitação fica distante do 
seu dia a dia e torna as áreas de convivência do Verdant Valley Residence ainda mais 
prazerosas e tranquilas. Amplas praças e alamedas permitem atividades ao ar livre 
como passeios de bicicleta ou até mesmo a contemplação e o relaxamento.

UM PROJETO PLANEJADO PARA VOCÊ
QUE BUSCA QUALIDADE DE VIDA.
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Pergolados da Praça de Convivência
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Salão de Festas do Verdant Valley Residence



Além da Party Zone, área de festas do Verdant Club, você ainda 
contará com mais espaços para receber seus convidados e celebrar 
a vida. O Verdant Valley Residence conta com um salão de festas 
exclusivo dos seus moradores. Não faltarão motivos para comemorar.
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NO SALÃO COBERTO OU NO LOUNGE, SEUS DIAS 
DE FESTAS SERÃO SEMPRE INESQUECÍVEIS.

Lounge do Salão de Festas do Verdant Valley Residence



MASTERPLAN
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APARTAMENTOS

CHEGOU A HORA DE ESCOLHER
O SEU PROJETO ESPECIAL.
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ESPAÇOS PLANEJADOS PARA O CONFORTO QUE VOCÊ DESEJA.



Ilu
st

ra
çã

o 
Ar

tís
tic

a d
a S

ala
 d

o 
Ap

ar
ta

m
en

to
 4

02
 d

o 
Ed

ifí
cio

 M
an

oa

Sala

Vi
st

a m
er

am
en

te
 ilu

st
ra

tiv
a



2
QUARTOS

SUÍTECOM



2
QUARTOS

SUÍTECOM



2
QUARTOS

SUÍTECOM



2
QUARTOS

SUÍTECOM



2
QUARTOS

SUÍTECOM



2
QUARTOS

SUÍTECOM



3
QUARTOS

SUÍTECOM



3
QUARTOS

SUÍTECOM



•  Lavabo específico disposto em ponto estratégico da 
área comum, dimensionado e equipado para atender 
às pessoas portadoras de necessidades especiais.

•  Elevadores com características que atendem às 
exigências de acessibilidade para pessoas portadoras 
de necessidades especiais.

ACESSIBILIDADE

INFORMAÇÕES DO VERDANT VALLEY RESIDENCE

•  CFTV – Sistema de circuito interno de TV com câmeras localizadas 
nos acessos de pedestres e veículos.

•  CONTROLE DE ACESSO – Sistema de abertura de portões 
automatizados no acesso de veículo.

•  CONTROLE DE INTRUSÃO DO CONDOMÍNIO – Sistema de 
segurança monitorada nos trechos dos muros de divisa com os 
terrenos vizinhos, até a ponte de acesso ao Verdant Club.

•  Estrutura de cabeamento e roteador para instalação de wi-fi nas 
áreas comuns.

SEGURANÇA / TECNOLOGIA

•  Instalação de medidores individuais de gás e água.

•  Sistema de reúso de águas pluviais: a água da chuva será captada por meio de tubulações especiais e armazenada em um 
reservatório para, posteriormente, ser utilizada para fins não potáveis, como irrigação de jardins, lavagem de pisos e garagens, e 
limpezas em geral.

•  Dispositivos economizadores de energia elétrica: os sistemas de iluminação dos halls dos pavimentos serão controlados 
por equipamentos do tipo sensor de presença, mantendo as lâmpadas acesas somente quando houver pessoas 
no ambiente.

•  Projetos de modulação de alvenarias em blocos de concreto: os  projetos de modulação de alvenarias em blocos determinam a 
quantidade exata de materiais utilizados em cada parede, evitando o desperdício na execução do serviço.

•  Esquadrias de alumínio: a fabricação das esquadrias de alumínio é menos poluente e possui propriedades que proporcionam 
melhor vedação para o ambiente interno.

SUSTENTABILIDADE
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1. ÁREAS COMUNS DE SERVIÇO

1.1 - TÉRREO EXTERNO

1.1.1 - ACESSO, ESTACIONAMENTO E 

CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS (CONFORME 

PROJETO DE PAISAGISMO)

Circulação de veículos: Asfalto e/ou bloco de 

concreto

Vagas: Piso de grama com placas de concreto 

e/ou asfalto

Portão/Gradil: Em ferro

Fechamentos Periféricos: Gradil em ferro 

e/ou muro com pintura e/ou alambrado

1.1.2 - CALÇADA EXTERNA

Piso: Concreto

1.1.3 - MEDIDORES (ARMÁRIOS DE SERVIÇO)

Piso: Concreto

Parede: Pintura

Teto: Pintura texturizada

1.1.4 - CASA DE BOMBAS

Piso: Concreto

Rodapé: Concreto ou pintura

Parede: Pintura

Teto: Pintura texturizada

1.1.5 - DEPÓSITO DE LIXO TEMPORÁRIO

Piso: Cerâmica

Parede: Cerâmica

Teto: Pintura texturizada

1.1.6 - GUARITA

Piso: Cerâmica

Rodapé: Cerâmica

Parede: Pintura

Teto: Pintura texturizada

1.1.7 - BANHEIRO GUARITA

Piso: Cerâmica

Rodapé: Cerâmica

Parede: Pintura

Teto: Pintura texturizada

1.1.8 - CASTELO D´ÁGUA

Castelo d´água: Estrutura metálica ou concreto

1.2 - TÉRREO INTERNO

1.2.1 - MEDIDORES

Piso: Concreto

Parede: Pintura

Teto: Concreto

1.2.2 - ESCADA DE INCÊNDIO/ANTECÂMARA

Piso/Degraus: Concreto

Rodapé: Pintura

Parede: Pintura

Teto: Pintura texturizada

Corrimão: Em ferro

1.2.3 - DEPÓSITO DE LIXO

Piso: Cerâmica

Parede: Cerâmica

Teto: Pintura texturizada

1.2.4 - BANHEIROS E VESTIÁRIOS

Piso: Cerâmica

Rodapé: Cerâmica (somente nas paredes 

pintadas)

Parede: Cerâmica e/ou pintura

Teto: Pintura texturizada e/ou pintura

1.2.5 - ALOJAMENTOS

Piso: Cerâmica

Rodapé: Madeira ou poliestireno

Parede: Pintura

Teto: Pintura texturizada

1.3 - TELHADO BLOCO

Piso: Concreto

Parede: Segue fachada e/ou pintura

2. ÁREAS COMUNS SOCIAIS

2.1 - TÉRREO EXTERNO E EDÍCULAS 

(CONFORME PROJETOS DE PAISAGISMO E 

DECORAÇÃO)

2.1.1 - SALÃO DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Madeira ou poliestireno

Parede: Pintura

Teto: Pintura

Equipamentos: 2 bancos, 2 puffs, 1 sofá, 

2 mesas de centro, 2 mesas laterais, 

1 aparador, 6 mesas, 25 cadeiras, 5 vasos 

de plantas

2.1.2 - CIRCULAÇÃO DOS BANHEIROS DO 

SALÃO DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Poliestireno ou Porcelanato ou cerâmica

Parede: Pintura

Teto: Pintura

2.1.3 - BANHEIROS INTERNOS DO SALÃO

DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Porcelanato ou cerâmica

Parede: Pintura

Teto: Pintura

2.1.4 - COPA DO SALÃO DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Porcelanato ou cerâmica

Parede: Pintura

Teto: Pintura

Equipamentos: 1 refrigerador e 

1 micro-ondas

2.1.5 - BANHEIRO EXTERNO DO SALÃO DE 

FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Porcelanato ou cerâmica

Parede: Pintura

Teto: Pintura

2.1.6 - BANHEIRO PARA P.N.E. DO SALÃO 

DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Porcelanato ou cerâmica

Parede: Pintura

Teto: Pintura

2.1.7 - LOUNGE DO SALÃO DE FESTAS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Porcelanato ou cerâmica

Parede: Segue fachada

Teto: Pintura texturizada e/ou pintura

Equipamentos: 4 sofás, 4 poltronas, 6 puffs, 

4 mesas laterais e 3 vasos de plantas

2.1.8 - ESTAR SOB PERGOLADOS

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Equipamentos (cada pergolado): 1 pergolado 

e 2 futons

2.1.9 - PRAÇA DE CONVIVÊNCIA

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Jardineira com banco: Segue fachada

Equipamentos: 13 bancos e 4 vasos 

2.1.10 - CIRCULAÇÃO/PASSEIO

Boulevard de pedestres (Via Interna): Asfalto 

e/ou bloco de concreto

Calçada do boulevard de pedestre (Via 

Interna): Porcelanato ou cerâmica e/ou bloco 

de concreto

Circulação de serviço do boulevard de 

pedestres: Porcelanato ou cerâmica ou bloco 

de concreto

2.1.11 - PONTE

Piso: Concreto ou asfalto ou bloco de concreto 

Guarda-corpo: Em ferro ou concreto

2.2 - TÉRREO INTERNO (CONFORME 

PROJETO DE DECORAÇÃO)

2.2.1 - LOBBY

Piso: Porcelanato ou cerâmica

Rodapé: Madeira ou poliestireno

Parede: Pintura

Teto: Pintura texturizada

2.2.2 - HALL ELEVADORES/CIRCULAÇÃO 

COMUM

Piso: Cerâmica

Rodapé: Madeira ou poliestireno

Parede: Pintura

Teto: Pintura

3. ÁREAS PRIVATIVAS - APARTAMENTO

3.1 - HALL/SALA / CIRCULAÇÃO

Piso: Cerâmica

Rodapé: Madeira ou poliestireno

Parede: Pintura

Teto: Pintura

3.2 - COZINHA

Piso: Cerâmica

Rodapé: Cerâmica (somente nas paredes 

pintadas)

Parede: Cerâmica e/ou pintura

Teto: Pintura

3.3 - QUARTOS/SUÍTES

Piso: Cerâmica

Rodapé: Madeira ou poliestireno

Parede: Pintura

Teto: Pintura

3.4 - BANHEIROS

Piso: Cerâmica

Rodapé: Cerâmica (somente nas paredes 

pintadas)

Parede: Cerâmica e/ou pintura

Teto: Pintura

3.5 - VARANDA

Piso: Cerâmica

Rodapé: Cerâmica

Parede: Segue fachada e/ou pintura

Teto: Pintura texturizada e/ou pintura e/ou 

segue fachada

4. ACABAMENTOS

Fachada: Monocapa ou pintura texturizada 

rolada

Esquadrias externas: Em alumínio com vidro

Esquadrias internas: Em madeira com pintura

Vidros: Transparentes ou foscos, lisos e com 

espessuras de acordo com as normas

Ferragens: Pado, La Fonte, Imab, Papaiz, 

Haga, Arouca ou similar.

Interruptores e tomadas: Pial Legrand, 

MEMORIAL DESCRITIVO



Alumbra, Siemens, Iriel, Perlex ou similar 

Louças: Deca, Celite, Logasa, Ideal Standard, 

Hervy ou similar

Metais: Deca, Fabrimar, Docol, ou similar

Soleiras/Filetes: Mármore branco nacional ou 

similar

Peitoris: Mármore branco nacional ou similar

5. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

5.1 - SISTEMA CONSTRUTIVO

Laje: Concreto armado

Escada: Pré-moldada

Paredes: Alvenaria estrutural com blocos de 

concreto.

Adotou-se neste empreendimento o sistema 

construtivo com paredes em alvenaria 

estrutural com blocos de concreto, onde 

todas as paredes exercem função estrutural, 

isto é, recebem as cargas dos pavimentos 

superiores, portanto, fica terminantemente 

PROIBIDO:

• Abrir paredes para instalar janelas, balcões, 

passa-pratos, rasgos, ar-condicionado, 

e demais itens indicados nos tópicos 

subsequentes.

• Retirar paredes, total ou parcialmente, sob 

qualquer pretexto.

5.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Serão executadas conforme projeto específico 

e atendendo às exigências municipais das 

concessionárias, de acordo com as Normas 

Técnicas ou outras normas equivalentes. 

Está prevista infraestrutura e espaço para 

disjuntores no quadro elétrico para a instalação 

do ar-condicionado. Não está previsto ponto 

elétrico para a instalação de máquina de lavar 

pratos e máquina de secar roupa.Os pontos 

de tomadas ou interruptores serão locados de 

forma a atender às solicitações da alvenaria 

estrutural. É PROIBIDO rasgar as paredes 

ainda que de forma localizada. Os pontos 

elétricos já estão definidos e NÃO podem 

ser reposicionados por corte da alvenaria 

horizontal, vertical ou diagonal.

5.3 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Serão executadas conforme projeto específico 

e atendendo às exigências municipais das 

concessionárias, de acordo com as Normas 

Técnicas ou outras normas equivalentes. 

Não estão previstos pontos hidráulicos para 

a instalação de máquina de lavar pratos e 

máquina de secar roupas. Para o filtro, está 

prevista a derivação da torneira da bancada. 

As instalações hidráulicas não serão embutidas 

na parede. A sua manutenção deve ser feita 

por locais apropriados já previstos, como 

shafts de inspeção. As instalações hidráulicas 

deste empreendimento preveem ralos no 

Box dos chuveiros e na cozinha. Este último 

não tem a função de limpeza, apenas de 

segurança (extravasor), e não contam com 

caimento no piso. Para não haver problemas 

de espalhamento de água no banheiro, 

recomenda-se a instalação de Box antes 

da utilização do apartamento. É PROIBIDO 

rasgar as paredes para embutir as tubulações 

de hidráulica ou para novas instalações 

hidráulicas. AQUECIMENTO DE ÁGUA – 

Para atendimento aos pontos de chuveiro das 

unidades, será entregue infraestrutura para 

sistema de passagem de aquecimento de 

água a gás, ficando a aquisição e instalação do 

aquecedor por conta dos adquirentes.

5.4 - INSTALAÇÕES DE  AR-CONDICIONADO

Estão previstos vãos na fachada para instalação 

de ar-condicionado convencional de parede 

somente nos quartos e suítes das unidades. 

A aquisição e instalação dos equipamentos 

de ar-condicionado são de responsabilidade 

dos adquirentes. É PROIBIDO rasgar paredes 

para novas instalações de ar-condicionado, 

inclusive do tipo split.

5.5 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS (TV E TELEFONIA)

Será executada infraestrutura (tubulação seca) 

para recebimento de sinais de TV a cabo ou 

antena coletiva na sala e nos quartos. Ficará 

a cargo dos condôminos o custo referente às 

fiações e mão de obra da empresa fornecedora 

do sistema ou da própria empresa fornecedora 

do serviço. Para telefonia será executada 

enfiação em um ponto na sala. É PROIBIDO 

rasgar paredes para novas instalações de TV 

e Telefonia.

5.6 - INSTALAÇÕES DE GÁS

Será executada na cozinha infraestrutura 

para instalação de fogão e aquecedor a 

gás. A sua manutenção deve ser feita por 

locais apropriados já previstos, como shafts 

de inspeção. A compra e instalação dos 

equipamentos são de responsabilidade do 

proprietário. É PROIBIDO rasgar paredes 

para embutir as tubulações de gás e para 

novas instalações de gás.

5.7 - EXAUSTÃO MECÂNICA

Será instalado e entregue em funcionamento 

um sistema de exaustão mecânica para 

atendimento dos banheiros das unidades 

autônomas.

5.8 - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 

INCÊNDIO

Serão instalados todos os equipamentos 

necessários ao combate e prevenção a 

incêndios, conforme normas e exigências 

do Corpo de Bombeiros.

5.9 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

O empreendimento poderá ser dotado 

de sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas, conforme normas e exigências 

do Corpo de Bombeiros.

5.10 - ELEVADORES

Serão instalados elevadores com capacidade 

e velocidade adequadas ao cálculo de 

tráfego, de acordo com as normas técnicas.

5.11 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA

Será instalada e entregue em funcionamento, 

um sistema de comunicação interna, tipo 

interfone, que possibilitará aos condôminos 

se comunicarem, com a guarita e salão de 

festas.

5.12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

É expressamente PROIBIDA qualquer 

alteração na disposição das paredes internas 

das unidades autônomas, bem como a 

realização de rasgos para cabeamento, 

instalações elétricas, novas instalações de 

aparelhos de ar-condicionado, janelas ou 

qualquer outra instalação que intervenha na 

configuração original da alvenaria entregue, 

conforme previsto na convenção de 

condomínio. A não obediência dessa restrição 

compromete a segurança da edificação.

6. OBSERVAÇÕES

1) Conforme cláusula específica da Escritura 

de Compra e Venda, os tópicos abaixo 

relacionados serão objeto de rateio entre 

os Adquirentes das Unidades, nas épocas 

próprias, e na proporção da fração ideal, 

conforme determinado na Convenção de 

Condomínio:

1.1 Os custos com ligações definitivas de 

serviços públicos (água, esgoto, luz, força, 

gás e telefone) do empreendimento. Tais 

custos são de estimativa impossível antes 

de os respectivos serviços serem, nas 

épocas próprias, quantificados e orçados 

pelas empresas concessionárias. Por essa 

razão, tais custos não se acham incluídos 

no preço pactuado. Quando conhecidos 

pela OUTORGANTE, serão esses custos 

rateados, à medida que forem ocorrendo, 

entre todos os subscritores de unidades 

autônomas do empreendimento na razão 

dos coeficientes apontados, obrigando-se o 

(a,s) OUTORGADO (A,S) ao reembolso, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da 

respectiva comunicação. São eles:

a) taxas, emolumentos, orçamentos de 

concessionárias ou empresas de serviços 

públicos, despachante, serviços de 

credenciados, ligações, enfim, quaisquer 

pagamentos para obtenção, aprovação, 

cadastramento e instalação de serviços 

definitivos de energia elétrica, rede de 

abastecimento de água, rede de esgotos 

sanitários e pluviais, gás, telefones, combate 

a incêndio e outros que venham a ser 

necessários ao perfeito funcionamento da 

edificação; 

b) “vault”, câmara subterrânea, 

transformadores e/ou outros equipamentos 

que venham a ser exigidos pela concessionária 

de energia elétrica; 

c) Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) 

e/ou outros dispositivos que venham a ser 

exigidos pelas Concessionárias e outros 

órgãos públicos;

d) Gastos com assembleia de instalação do 

condomínio de utilização; 

e) Gastos iniciais com porteiros, vigias, 

segurança, manutenção e limpeza.

1.2 Projeto e/ou instalações especiais que 

venham a ser exigidos pelos Órgãos Públicos 

ou Autoridades Federais, Estaduais ou 

Municipais como ampliações e/ou reforços 

das redes públicas existentes. 

2) No interesse do bom andamento da obra, 

a Construtora poderá substituir quaisquer 

especificações de material, descritas no 

Memorial Descritivo, sem que haja sua 

depreciação, sempre que, quando da 

época para a qual sua compra tenha sido 

programada, encontrar dificuldades em sua 

aquisição. As padronagens serão definidas de 

modo a obter-se harmonia e bom gosto na 

concretização final da unidade.

3) Não serão admitidas modificações nas 

unidades ao longo do andamento das obras.

4) O fornecimento e instalação do que não 

constar expressamente nas especificações 

indicadas no Memorial Descritivo será de 

responsabilidade dos Adquirentes das 

Unidades.



7. NOTAS IMPORTANTES

1) As imagens, ilustrações, plantas humanizadas 

e maquetes referentes ao empreendimento 

apresentadas no stand de vendas, folder, 

material publicitário, outdoors, anúncios 

ou qualquer outra forma de veiculação são 

meramente ilustrativas, podendo apresentar 

variações em relação à obra final em função 

do desenvolvimento dos projetos executivos, 

da necessidade de adequações técnicas ou 

do atendimento a postulados legais.

2) Os equipamentos, mobiliários e elementos 

decorativos (quadros, tapetes, livros, 

almofadas, cortinas, etc.) constantes no 

presente material são referenciais, podendo 

sofrer revisão de modelos e especificações, 

sem aviso prévio. Não serão fornecidos pela 

Construtora quaisquer outros elementos de 

decoração, equipamentos ou acabamentos 

não mencionados expressamente no 

Memorial Descritivo.

3) Os revestimentos apresentados nas 

ilustrações artísticas são referenciais e podem 

apresentar variação dimensional, de cor, 

textura e paginação de assentamento.

4) As imagens de áreas privativas podem 

possuir configurações diferentes do padrão 

do empreendimento, no que diz respeito à 

opção de planta e acabamentos, rebaixos, 

sancas decorativas, mobiliários e artigos 

decorativos, não sendo partes integrantes do 

contrato. Para informações sobre padrão do 

apartamento, consultar Memorial Descritivo.

5) O Empreendimento será entregue com 

a vegetação implantada por meio de 

mudas conforme a especificação do projeto 

paisagístico. As imagens apresentadas nos 

desenhos, artes, perspectivas, anúncios, 

ou qualquer outra forma de veiculação, 

bem como a reprodução da vegetação da 

maquete, representam artisticamente a fase 

adulta das espécies, que será atingida ao 

longo do tempo.

6) Será executada infraestrutura para 

instalação de ar-condicionado, tipo split no 

ambiente do Salão de Festas. A compra, 

instalação e manutenção do equipamento 

são de responsabilidade do condomínio.

7) A área de lazer, vias, vagas e circulações do 

empreendimento estão sujeitas a alterações 

decorrentes das exigências das posturas 

municipais, concessionárias e condições do 

local.

8) A configuração e os níveis da implantação do 

empreendimento estão sujeitos a alterações 

decorrentes de exigências técnicas e estruturais, 

ao atendimento das posturas municipais, 

concessionárias e condições do entorno.

9) “Boulevard de Pedestres” é o nome dado 

à via interior de veículos a ser construída em 

atendimento à legislação vigente. Propõe-

se para este empreendimento sua utilização 

majoritariamente para deslocamento de 

pedestres e eventual acesso do corpo 

de bombeiros e ambulâncias. O acesso 

de veículos de passeio ocorrerá no 

acesso principal do empreendimento e o 

deslocamento sugerido é apenas periférico 

aos blocos, nos locais previstos em todo 

material de vendas do empreendimento. 

Não é recomendada a utilização do Boulevard 

para tráfego de veículos de passeio, embarque 

e desembarque de passageiros e usos 

similares para não prejudicar a “ambiência 

projetada”.

10) Todas as imagens demonstram ilustração 

artística, que desconsidera todos os elementos 

construídos e vegetação no entorno do 

empreendimento.

11) O ambiente Lounge do Salão de Festas 

é uma área coberta e aberta, atendendo às 

determinações de legislação local. 

12) O abastecimento de água do 

GRUPAMENTO RESIDENCIAL VERDANT 

VALLEY RESIDENCE será feito através de 

castelos d`água a serem instalados conforme 

implantação prevista em projeto. O número de 

castelos d`água indicados em todo material de 

vendas bem como sua altura e volume poderão 

ser alterados de acordo com exigências da 

concessionária local.

13) As salas multiúso sob a lâmina das torres 

do GRUPAMENTO RESIDENCIAL VERDANT 

VALLEY serão entregues somente com 

os revestimentos indicados no Memorial 

Descritivo, não estando prevista a entrega de 

nenhum equipamento ou mobiliário.

14) Para os itens nos quais constam alternativas 

de materiais e/ou acabamentos, a escolha da 

opção a ser adotada para o empreendimento 

ficará a critério da Construtora.

15) Eventualmente, para atendimento de 

necessidades técnicas, poderão ser executados 

shafts e/ou enchimentos, bem como poderão 

ser alteradas as posições de peças sanitárias.

16) No desenvolvimento dos projetos 

complementares poderão ocorrer pequenas 

variações nas medidas internas dos cômodos 

deslocando elementos estruturais (para mais 

ou menos) que não excederão a 5% (cinco 

por cento) em tais medidas, e na posição dos 

equipamentos, golas, vãos, janelas, etc., para 

adaptar às necessidades dos projetos.

17) Os quadros de luz, tomadas, interruptores 

e registros de comando das instalações 

hidráulicas, dependendo do final da unidade 

autônoma, poderão estar localizados em locais 

diferentes daqueles representados no modelo 

do stand de vendas.

18) A Construtora poderá, sempre que se 

tornar necessário, alterar o projeto executivo 

do imóvel, em razão de imposição de boas 

normas técnicas de execução da obra ou 

de determinação ou exigência dos poderes 

públicos ou de empresas concessionárias de 

serviços públicos.

19) O GRUPAMENTO RESIDENCIAL 

VERDANT VALLEY RESIDENCE, juntamente 

com o empreendimento a ser desenvolvido 

na Rua Godofredo Marques, 735, Camorim, 

integrarão a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

GRAND CLUB VERDANT, que será constituída 

pela incorporadora dos condomínios, devendo 

todos os condôminos integrarem a referida 

associação, que reger-se-á pelo seu Estatuto 

Social.

20) Considerando que o imóvel situado à Rua 

Godofredo Marques, 739, Camorim, poderá 

ser objeto de futura incorporação imobiliária 

pela mesma proprietária do empreendimento 

VERDANT VALLEY RESIDENCE e do 

empreendimento a ser desenvolvido na 

Rua Godofredo Marques, 735, Camorim, os 

condôminos deste terceiro empreendimento 

também estarão compulsoriamente associados 

a esta associação e terão o mesmo direito de uso 

do VERDANT CLUB cedido aos condôminos 

do segundo empreendimento.

21) Fica desde já esclarecido que os 

lançamentos comerciais dos empreendimentos 

localizados à Rua Godofredo Marques, 735, 

Camorim e na Rua Godofredo Marques, 739, 

Camorim serão realizados no momento em 

que for entendido como comercialmente viável 

pela respectiva Incorporadora, sendo certo que 

caso não ocorra o lançamento deste último, as 

despesas da ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

GRAND CLUB VERDANT serão rateadas tão 

somente entre condôminos do VERDANT 

VALLEY RESIDENCE e do empreendimento na 

Rua Godofredo Marques, 735, Camorim.

22) O “VERDANT CLUB” será um complexo de 

lazer coletivo composto por: Praça de acesso 

com banheiro masculino e feminino; Alameda 

da contemplação; Praça da contemplação com 

gazebo; Praça do encontro; Quadra de areia; 

Quadra esportiva; Quadra de grama sintética; 

Quadra de tênis; Fitness com musculação, 

espaço aeróbico e sala multiúso; Fitness externo; 

Sauna úmida com repouso; Vestiários masculino 

e feminino; Banheiro para portadores de 

necessidades especiais; Praça do descanso; Espaço 

slackline; Churrasqueiras; Praça dos jogos; Espaço 

gourmet com forno de pizza e churrasqueira; Salão 

de jogos; Salão de festa com banheiro masculino e 

feminino; Praça de festas; Piscina recreativa; Piscina 

esportiva com 25m; Piscina infantil e mamãe e bebê; 

Piscina biribol; Piscina da Sauna; Bar da piscina; 

Estar do bar da piscina; Solarium; Deck molhado; 

Redário; Repouso da sauna com hidromassagem; 

Sauna úmida com piscina; Playground infantil; 

Minicamping; Minicidade com espaço filminho 

com banheiro masculino e feminino; Pet place; 

Pista de Caminhada; Controle dos acessos; 

Área administrativa e de serviço. Toda a área 

abrangida pelo VERDANT CLUB será cercada por 

alambrado, delimitando e cercando o espaço a ser 

utilizado e administrado pela ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES.

23) Todos os itens de lazer da área do VERDANT 

CLUB denominada “Sports Complex”, descrita 

e caracterizada no book de vendas do referido 

complexo de lazer coletivo, são destinados à 

prática esportiva meramente amadora e recreativa, 

não atendendo a quaisquer especificações e 

dimensões oficiais para prática profissional ou 

semiprofissional. 

24) A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES GRAND 

CLUB VERDANT não tem fins lucrativos, tendo 

duração indeterminada, e tendo como principal 

objetivo administrar o uso e a fruição, pelos 

condôminos do VERDANT VALLEY RESIDENCE 

e do empreendimento a ser desenvolvido na 

Rua Godofredo Marques, 735, do complexo de 

lazer coletivo denominado VERDANT CLUB, que 

compreende as dependências de parte da área 

comum do VERDANT VALLEY RESIDENCE, bem 

como sua área de acesso, tendo em vista que cada 

um dos condôminos tem e terá o direito de usar 

e fruir das dependências e instalações comuns 

do referido complexo de lazer, segundo sua 

MEMORIAL DESCRITIVO
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destinação específica, desde que não prejudique 

igual direito dos demais, ou as condições, 

renome e categoria dos Condomínios, conforme 

expressamente previsto em seu Estatuto Social.

25) Mais esclarecimentos sobre as especificações 

das dependências do VERDANT CLUB estão 

descritos no Memorial Descritivo do GRAND 

CLUB VERDANT.

26) Todos os membros da associação, entre 

eles todos os condôminos do VERDANT 

VALLEY RESIDENCE, deverão cumprir 

com as obrigações previstas no estatuto da 

associação, especialmente pelo pagamento das 

contribuições dos associados determinadas no 

seu Estatuto Social, bem como deverão atender 

às normas e determinações das assembleias 

gerais e da administração da associação.

27) Não compete à administração do Condomínio 

VERDANT VALLEY RESIDENCE a gestão das 

dependências do VERDANT CLUB.

28) O acesso dos condôminos e legítimos 

usuários do empreendimento VERDANT 

VALLEY RESIDENCE ao VERDANT CLUB se dará 

única e exclusivamente através de ponte para 

pedestres e veículos projetada no seu interior. 

Não é permitido o tráfego de veículos de passeio 

por tal ponte, mas tão somente de veículos de 

carga e descarga à serviço da ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES GRAND CLUB VERDANT, dos 

condôminos do VERDANT VALLEY RESIDENCE 

e dos condôminos do empreendimento da Rua 

Godofredo Marques, 735, Camorim, além de 

carro de bombeiro e ambulância.

29) O acesso dos condôminos e legítimos 

usuários do empreendimento a ser desenvolvido 

na Rua Godofredo Marques, 735, Camorim ao 

VERDANT CLUB se dará única e exclusivamente 

através de ponte para pedestres projetada 

do seu interior até o VERDANT CLUB. Não 

é permitido o tráfego de veículos de passeio 

por tal ponte, bem como seu uso somente é 

concedido aos condôminos e visitantes deste 

empreendimento.

30) Caso seja realizada a incorporação no 

imóvel sito à Rua Godofredo Marques, 739, 

Camorim, fica esclarecido que o acesso 

dos seus condôminos ao VERDANT CLUB 

se dará única e exclusivamente através de 

ponte projetada do seu interior até o referido 

complexo de lazer coletivo. Seu uso somente 

é concedido aos condôminos e visitantes 

do empreendimento a ser desenvolvido no 

referido imóvel. Não é permitido o tráfego de 

veículos por tal ponte, com possível exceção 

aos veículos de carga e descarga. Caso tal 

exceção não ocorra, fica estabelecido que 

tal acesso de veículos de carga e descarga se 

dará através da ponte projetada do VERDANT 

VALLEY RESIDENCE ao VERDANT CLUB.

31) O empreendimento VERDANT VALLEY 

RESIDENCE, juntamente com o VERDANT 

CLUB, serão cedidos em 2016 ao COMITÊ 

ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS 

RIO 2016, com habite-se expedido pelas 

autoridades competentes, a tempo de sua 

utilização como Acomodações de Mídia 

dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As unidades 

do empreendimento serão entregues aos 

clientes adimplentes, conforme Instrumento 

Particular de Contrato de Promessa de 

Compra e Venda, inteiramente prontos e 

acabados nos exatos termos e especificações 

de seu Memorial Descritivo.

32) Parte da área “in natura” indicada em 

todo material de vendas integra o Parque 

Estadual da Pedra Branca que está regida sob 

a Lei Estadual nº 2.377, cujos artigos seguem 

transcritos abaixo:

Art. 1º – Fica criado, no Estado da Guanabara, 

o Parque Estadual da Pedra Branca, 

compreendendo todas as áreas situadas 

acima da linha da cota de 100m do Maciço da 

Pedra Branca e seus contrafortes.

Art. 2º – No tocante às áreas de propriedade 

da União, adjacentes ou inclusas no 

Parque Estadual, o órgão estadual 

competente deverá propor ao Governo 

Federal indispensável para a programação 

dos serviços estaduais se integre 

harmonicamente com os serviços federais.

Art. 3º – Fica declarada de utilidade 

pública para fins de desapropriação toda 

a área abrangida pelo art. 1º, respeitadas 

a jurisdição e as administrações federais 

existentes.

Art. 4º – As ocupações existentes na data 

da presente lei poderão ser toleradas 

enquanto não for possível sua remoção 

ou transferência para fora dos limites do 

Parque.

Parágrafo Único – O Estado, através de 

seus órgãos competentes, providenciará 

o cadastramento destas ocupações e 

tomará as medidas que se impuserem 

para que não mais ocorram, após a 

promulgação desta lei.

Art. 5º – Nas áreas onde for necessário 

o florestamento ou reflorestamento de 

preservação permanente, o Estado poderá 

fazê-lo, se não o fizer o proprietário. 

§ 1º Se tais áreas contiverem culturas que, 

comprovadamente, devam ser suprimidas, 

de seu valor deverá ser indenizado o 

proprietário.

§ 2º As áreas a que se refere este artigo 

gozarão do benefício previsto no inciso 

VI, do art. 129, da Lei nº 1.165, de 13 de 

dezembro de 1966. 

Art. 6º – Caberá à Secretaria de 

Planejamento e Coordenação Geral 

elaborar o Plano-Diretor do Parque 

Estadual da Pedra Branca, bem como 

promover sua implantação, incluindo 

os empreendimentos públicos na área, 

sem prejuízo das atribuições específicas 

dos demais órgãos do Estado. (D.O. de 

02/07/74)

33) Toda a área indicada como “in natura” 

no material de vendas, localizada após o 

alambrado que delimita o GRAND CLUB 

VERDANT, não será objeto de modificações, 

manutenção ou de qualquer outra ação pela 

Incorporadora, sendo, portanto, entregue 

em seu estado natural.

34) As informações contidas em todo 

material publicitário veiculado são 

meramente ilustrativas, não se configurando 

como parte integrante de qualquer 

instrumento legal, podendo, inclusive, ser 

alterada sem aviso prévio.

35) Para mais esclarecimentos, contatar o 

Departamento de Atendimento ao Cliente.



QUADRO DE ÁREAS FICHA TÉCNICA

As áreas aprovadas no processo nº 02/270178/2012 como ÁREA COMUM DE USO EXCLUSIVO não estão consideradas nas áreas privativas 
das unidades térreas. As mesmas estão devidamente descritas e caracterizadas no memorial de incorporação, prenotado sob nº 1551249 no 
9º RGI em 05/12/13. A execução será com fechamento em gradil em ferro, conforme padrão dos demais pavimentos.

Endereço: Estrada de Camorim, 1.003  – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ

• Condomínio: Verdant Valley Residence.

• Área do Terreno: 238.477,48m².

• Área Aproximada do Residencial: 23.817,43m².

• Área Aproximada do Clube: 19.874,95m².

• Área Aproximada da Área In Natura: 194.785,10m².

• Nº de Unidades: 426 unidades sendo 282 unidades de 2 quartos e 144 unidades de 3 quartos. 

• Nº de Pavimentos: 6, sendo 1 térreo e 5 pavimentos tipo. 

• Nº de Vagas: 426 vagas descobertas de moradores.

•  Realização e Construção: Living Construtora.

• Projeto de Arquitetura: Arq & Urb Projetos.

• Projeto de Paisagismo: Sergio Santana.

• Perspectivas e Plantas Humanizadas: Ideosfera.

•  Projeto de Decoração das Áreas Comuns: L`EQUIPE Arquitetura.

• Campanha Publicitária: Artplan.

Unidades Área Privativa

101 60.86 m2

102 60.55 m2

103 49.07 m2

104 51.28 m2

105 51.28 m2

106 49.07 m2

107 60.55 m2

108 60.55 m2

109 49.07 m2

110 50.36 m2

111 50.71 m2

Unidades Área Privativa

201 a 601 63.53 m2

202 a 602 63.53 m2

203 a 603 51.31 m2

204 a 604 53.98 m2

205 a 605 53.98 m2

206 a 606 51.31 m2

207 a 607 63.53 m2

208 a 608 63.53 m2

209 a 609 51.31 m2

210 a 610 53.06 m2

211 a 611 53.06 m2

212 a 612 51.31 m2

1º PAVIMENTO - TODOS OS EDIFÍCIOS

2º AO 6º PAVIMENTOS - TODOS OS
EDIFÍCIOS



FACILITAR. ESTA É A NOSSA META.

Somos uma empresa da RJZ Cyrela, do Grupo Cyrela Brazil Realty, a melhor incorporadora do país, com 50 anos de história. 

Construímos empreendimentos para quem está em busca do primeiro imóvel ou procura um bom investimento. São projetos 

diferenciados, com segurança, localização privilegiada, lazer para toda a família e áreas comuns entregues equipadas e decoradas. 

Estamos presentes em 15 estados, de norte a sul do país, em mais de 40 cidades.

Em 7 anos, a Living totalizou 90 mil unidades lançadas. Temos nossa própria equipe de vendas, a Seller, com corretores treinados 

para localizar as melhores oportunidades, seja nos estandes de vendas ou pelo serviço de corretores on-line.

Por tudo isso, somos reconhecidos com títulos e premiações do setor, como os Prêmios Top Imobiliário e o Prêmio Master Imobiliário. 

Living Construtora. Seja dono da sua casa com a solidez RJZ Cyrela.



Memorial de Incorporação prenotado sob o nº 1551249, no 9º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, em 05/12/13. Projeto de construção aprovado na Prefei tura da Cidade do Rio de Janeiro sob o nº 02/270.178/2012, sujei to a al teração. Responsável técnico: Fel ipe Bri to Kumstat – CREA/RJ: 201010428-8. Projeto de Arquitetura: Arq & Urb Projetos – Crist iana dos Santos Braga – CAU/RJ 
A23816-3. Os equipamentos, mobi l iár ios e revest imentos constantes do presente mater ia l são meramente i lustrat ivos podendo sofrer revisão de modelos, especif icações e quant idades. As vegetações nas i lustrações art íst icas são de porte adulto, a ser at ingido após a entrega do empreendimento. O lançamento comercial do empreendimento só será real izado após o registro do memorial de incorporação 
no respect ivo cartór io de registro de imóveis. O empreendimento “VERDANT VALLEY RESIDENCE”, juntamente com o “VERDANT CLUB”, será cedido, em 2016, ao COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016, com habite-se expedido pelas autor idades competentes a tempo de sua ut i l ização como Acomodações de Mídia dos Jogos Ol ímpicos Rio 2016. Todos os condôminos do 
empreendimento “VERDANT VALLEY RESIDENCE”, juntamente com os condôminos do empreendimento a ser desenvolv ido na Rua Godofredo Marques, 735 e, possivelmente, no imóvel s i to à Rua Godofredo Marques, 739, integrarão ainda a ASSOCIAÇÃO GRAND CLUB VERDANT, que tem como pr incipal objet ivo administrar o uso e a fruição, pelos refer idos condôminos, do complexo de lazer colet ivo 
“VERDANT CLUB”, local izado em parte da área comum do “VERDANT VALLEY RESIDENCE”.

VISITE O DECORADO NO ESPAÇO LIVING BANDEIRANTES. 
ESTR. DOS BANDEIRANTES, 6.975 (EM FRENTE AO PROJAC).

ESTRADA DE CAMORIM, 1.003 
verdantvalleyresidence.com.br

 Incorporação e Construção:


